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وزير اخلارجية: شراكة إستراتيجية وصداقة تاريخية
 بني الكويت والواليات املتحدة

نيويورك - كونا: أكد وزير 
اخلارجيــة الشــيخ د. أحمــد 
ناصر احملمد أهمية الشــراكة 
والصداقــة  االســتراتيجية 
التاريخية التي جتمع الكويت 
والواليات املتحدة والروابط 
اخلليجية - األميركية املتينة.
جــاء ذلك خالل مشــاركة 
وزير اخلارجيــة في اجتماع 
وزراء خارجيــة دول مجلس 
التعــاون مع وزيــر خارجية 
الواليــات املتحــدة األميركية 

الصديقة أنتوني بلينكن.
وتناول االجتماع بحث سبل 
تعزيز الشراكة االستراتيجية 
وتنميــة التعــاون الوثيق في 
السياســية  القطاعات  مجمــل 
واألمنية واالقتصادية والتصدي 
للتهديدات املشتركة في حني جدد 
وزير خارجية الواليات املتحدة 
التزام بالده بأمن اخلليج العربي 

واستقراره.
كما شارك وزير اخلارجية 
الشــيخ د.أحمــد الناصر في 
اجتمــاع وزراء خارجية دول 
مجموعة الســبع والســبعني 
والصني. وقد تناول االجتماع 
تنســيق التعاون بني أعضاء 
املجموعة فيما يتعلق بالقضايا 
املدرجــة على جــدول أعمال 
العامة فــي دورتها  اجلمعية 
املناخ  احلالية، ومنهــا تغير 
وأمن الطاقة والغذاء واالقتصاد 
العاملــي والتطــورات علــى 
مســار تنفيذ أهداف التنمية 
املســتدامة مبا يحقــق النماء 
واالزدهار ألعضاء املجموعة 
وســائر دول العالم. وشارك 
وزيــر اخلارجية الشــيخ د. 
أحمد ناصر احملمد في اجتماع 

املواضيــع املتعلقــة بالعالقات 
الثنائية بني الكويت وجمهورية 
غواتيماال وبحــث القضايا ذات 
االهتمام املشــترك بــني البلدين 
الصديقني.  كما استقبل الشيخ 
د. أحمــد ناصــر احملمــد وزير 
اخلارجية والتجارة في جمهورية 
هنغاريا الصديقة بيتر سيارتو.

ومتت خالل اللقاء مناقشة 
املواضيع املتصلة بالعالقات 
الثنائية بني الكويت وجمهورية 
هنغاريا وبحث آخر املستجدات 
على الصعيد الدولي والقضايا 
ذات االهتمــام املشــترك بــني 
البلدين الصديقني. ومت عقب 
االجتمــاع توقيــع وزيــري 
خارجية البلدين الصديقني على 
مذكرة تفاهم في مجال التعليم 
العالي بني الكويت وجمهورية 
هنغاريــا وبروتوكول مذكرة 

تفاهم في مجال إدارة املياه.
كما استقبل وزير اخلارجية 
الشــيخ د.أحمد ناصر احملمد 
وزيــر خارجيــة جمهوريــة 
كرواتيــا الصديقــة غــوردن 

رادمان.
ومتت خالل اللقاء مناقشة 
املتعلقــة  املواضيــع  كافــة 
بالعالقات الثنائية بني الكويت 
وجمهوريــة كرواتيــا وبحث 
آخر املستجدات على الصعيد 
الدولي والقضايا ذات االهتمام 
املشترك بني البلدين الصديقني

واستقبل وزير اخلارجية 
الشيخ د. أحمد ناصر احملمد 
وزيــر خارجيــة جمهوريــة 
نيكاراغــوا الصديقــة دينس 
رونالدو مونكادا. ومتت خالل 
اللقاء مناقشة كافة املواضيع 
املتصلة بالعالقات الثنائية بني 

الكويت وجمهورية نيكاراغوا 
وبحث آخر املســتجدات على 
الصعيد الدولي والقضايا ذات 
االهتمام املشترك بني البلدين 

الصديقني.
كما استقبل وزير اخلارجية 
الشيخ د. أحمد ناصر احملمد 
وزير خارجية جورجيا إيليا 
داركياشــفيلي. ومتــت خالل 
اللقاء مناقشة كافة املواضيع 
الكويتية  املتعلقة بالعالقات 
- اجلورجيــة وبحــث آخــر 
املســتجدات علــى الصعيــد 
الدولي والقضايا ذات االهتمام 

املشترك.
واستقبل وزير اخلارجية 
أمــني عــام منظمــة التعاون 
اإلسالمي حسني إبراهيم طه.

ومتت خالل اللقاء مناقشة 
امللفات والقضايا اإلســالمية 
الراهنة وسبل تعزيز تنسيق 
العمل اإلســالمي املشترك في 

األمم املتحدة.
هذا، وشارك وزيـــــــــــر 
اخلارجيــة الشــيخ د. أحمــد 
ناصر احملمد في حفل استقبال 
اليــوم الوطني الـ٩٢ للمملكة 
العربية الســعودية الشقيقة 
والذي أقيم في مدينة نيويورك 
بالواليات املتحدة األميركية. 
وعبر وزيــر اخلارجية خالل 
مشــاركته عن خالص تهانيه 
للمملكة العربية الســعودية 
قيادة وحكومة وشــعبا بهذه 
املناســبة العزيــزة، متمنيــا 
للمملكــة الشــقيقة مزيدا من 
التقدم واالزدهار ودوام األمن 
واالســتقرار. كما شــارك في 
اجتمــاع وزراء خارجية دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج 

العربيــة مع وزيــر خارجية 
روسيا. وتناول االجتماع بحث 
التي  العالقات االستراتيجية 
التعاون  تربط دول مجلــس 
بروســيا االحتاديــة وســبل 
تعزيز الشراكة بني اجلانبني 
باإلضافة إلى القضايا الدولية 

الراهنة. 
واجتمــع الشــيخ د.أحمد 
ناصر احملمد مع وزير خارجية 
جمهورية باكستان اإلسالمية 
الصديقة بيالوال بوتو زرداري.

ومتــت خــالل االجتمــاع 
مناقشة كافة املواضيع املتعلقة 
بالعالقات الثنائية بني الكويت 
وجمهورية باكستان اإلسالمية 
وبحث آخر املســتجدات على 
الصعيد الدولي والقضايا ذات 
االهتمام املشترك بني البلدين 
الصديقني. واســتقبل الشيخ 
د.أحمــد ناصر احملمــد وزير 
الرأس  خارجيــة جمهوريــة 
األخضر الصديقة روي ألبرتو 

دي فيغيريدوسواريس.
ومتت خالل اللقاء مناقشة 
املتعلقة بالعالقات  املواضيع 
الثنائية بني الكويت وجمهورية 
الرأس األخضر وبحث القضايا 
ذات االهتمــام املشــترك بــني 

البلدين الصديقني.
كما استقبل وزير اخلارجية 
الشيخ د. أحمد ناصر احملمد 
وزيــر خارجيــة جمهوريــة 
الدميوقراطيــة  ســريالنكا 
االشــتراكية الصديقــة علــي 
اللقــاء  صبــري. ومت خــالل 
مناقشــة املواضيــع املتعلقة 
بالعالقات الثنائية بني الكويت 
وســريالنكا وبحــث قضايــا 

االهتمام املشترك.

شارك في عدة اجتماعات والتقى نظراءه في دول عدة على هامش اجلمعية العامة لألمم املتحدة

وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر احملمد خالل مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول التعاون مع وزير اخلارجية األميركي

وزراء خارجيــة دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
وجمهورية العراق وجمهورية 
مصر العربية واململكة األردنية 
الهاشمية واجلمهورية اليمنية 
مع وزير خارجيــة الواليات 

املتحدة األميركية الصديق.
وقد تناول االجتماع سبل 
تطوير العالقــات العربية - 
األميركيــة ومخرجــات قمــة 
جدة لألمن والتنمية وتوطيد 
ركائز األمن والسلم اإلقليميني 
والدوليني، كما تباحث الوزراء 
العربيــة  القضايــا  حــول 
والتحديات املشتركة مبا في 
ذلــك التوافق علــى ضرورة 
التوصــل إلــى آليــة ملتابعة 
مخرجات هذا التنسيق املشترك 

بني كافة األطراف. 
واســتقبل وزير اخلارجية 
الشــيخ د.أحمــد ناصر احملمد 
وزيــر خارجيــة اجلمهوريــة 
اإلســالمية اإليرانية الصديقة 
حسني أمير عبداللهيان، وذلك 
على هامش أعمال الدورة الـ٧٧
للجمعية العامة لألمم املتحدة 

في نيويورك.
ومت خــالل اللقــاء مناقشــة 
املواضيــع املتعلقــة بالعالقات 
الثنائيــة بــني دولــة الكويــت 
واجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 
وامللفــات اإلقليميــة والدوليــة 
وبحــث القضايــا ذات االهتمام 

املشترك.
في الوقت نفســه استقبل 
وزير اخلارجية الشيخ د. أحمد 
ناصر احملمــد وزير خارجية 
جمهورية غواتيماال الصديقة 
ماريو أدولفو بوكارو فلوريس. 
ومت خــالل اللقــاء مناقشــة 

ممثل األمير: توجيهات سامية بتوفير كل السبل لتلبية احتياجات املواطنني
نيويوركـ  كونا: ألقى ممثل 
صاحب الســمو األمير الشــيخ 
نــواف األحمــد، رئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمــد الصباح، كلمة الكويت 
أمــام الــدورة الـــ ٧٧ للجمعية 
العامــة لألمم املتحــدة في مقر 

املنظمة في نيويورك.
واســتعرض ســمو رئيس 
مجلــس الوزراء في كلمته دور 
منظمة األمم املتحدة التاريخي 
فــي التصدي ألحــداث متغيرة 
من التحديات اجلسام واألزمات 
املزمنــة التــي واجههــا العالم، 
مشــيرا إلــى أن تعــدد وتنوع 
صنوف التحديات واملخاطر التي 
تواجهها البشرية يتطلب تعاونا 
دوليا يبتعد عن احللول أحادية 
اجلانب. وفيما يلي نص كلمة 

ممثل صاحب السمو:
بسم اهللا الرحمن الرحيم

رئيس اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة

األمني العام لألمم املتحدة
رؤســاء الوفود ـ السيدات 

والسادة احلضور
السالم عليكم ورحمة اهللا 

وبركاته
يطيــب لي بدايــة أن أتقدم 
بالتهنئــة لشــخصكم الكــرمي 
ولدولــة هنغاريــا الصديقــة 
النتخابكــم رئيســا للــدورة 
السابعة والســبعني للجمعية 
العامة، مؤكدا لكم دعمنا الكامل 
لكل ما من شــأنه تسهيل مهام 

أعمالكم.
وأود كذلك في هذه املناسبة 
أن أعرب عــن خالص االمتنان 
جلهود ســلفكم معالي عبداهللا 
شاهد على توليه مهام رئاسة 

الدورة السابقة.
ويسرني في هذه املناسبة أن 
أشيد باجلهود الكبيرة واملقدرة 
التي يبذلها األمني العام في قيادة 
هــذه املنظمــة العريقة في ظل 
ظروف حساسة ودقيقة يشهدها 
عاملنا مســتندا فــي أعماله الى 
حتقيق الرسالة السامية لألمم 
املتحــدة ومتســلحا بنصوص 
ميثاقهــا الســامي القائــم على 

حفظ السلم واألمن الدوليني.

األطراف ومبادئ وأهداف ميثاق 
األمم املتحدة مبا يكفل حتقيق 
الرسالة السامية لهذه املنظمة في 
خدمة البشرية جمعاء وتعزيز 
والديبلوماســية  الوســاطة 
الوقائية لتجنيب األجيال القادمة 

تبعات احلروب والنزعات.
السيد الرئيس،

العالــم وباهتمام  يراقــب 
بالــغ تطــورات األوضاع في 
أوكرانيــا وما يتصــل بها من 
تعقيدات متسارعة باتت آثارها 
وتداعياتها ملموسة على األمن 
واالســتقرار ونؤكد هنا على 
موقفنا املبدئي والثابت املتمسك 
مببادئ القانون الدولي وميثاق 
األمم املتحدة الرافض الستخدام 
القوة أو التهديــد أو التلويح 
بها في حل النزاعات بني الدول 
ونشــدد على أهميــة االلتزام 
باملبادئ الــواردة في امليثاق، 
وفي هذا الشــأن فإن الكويت 
تدعــم كافة املســاعي األممية 
وكذلك جميع اجلهود الدولية 
األخــرى خلفــض التصعيــد 

ســائدا في منطقتنا ما لم ينل 
الشعب الفلسطيني األبي كافة 
حقوقه املشروعة وما لم تتوقف 
إسرائيل ســلطة االحتالل عن 
انتهاكاتهــا املتواصلة للقانون 
اإلنساني الدولي، مشددين على 
ضرورة بذل املســاعي من أجل 
إعادة إطالق املفاوضات ضمن 
جدول زمني محدد للوصول إلى 
الســالم العادل والشامل وفق 
مرجعيــات العملية الســلمية 
وقــرارات الشــرعية الدوليــة 

مــع تأكيدنا على أهمية تنفيذ 
كافة بنودها، مشيدين باجلهود 
التي يبذلهــا املبعوث اخلاص 
لألمني العام إلى اليمن في تعزيز 
االلتــزام بالهدنة والتي جاءت 
برعاية األمم املتحدة في سياق 
مبادرة الســالم التــي أعلنتها 
اململكــة العربيــة الســعودية 
الشقيقة في مارس ٢٠٢١ إلنهاء 
أمــد األزمة وصــوال إلى احلل 
السياســي الشامل املبني على 
املرجعيات الثالث املتفق عليها 
وهي املبادرة اخلليجية وآلياتها 
التنفيذيــة ومخرجات احلوار 
الوطني وقرارات مجلس األمن 

السيما القرار ٢٢١٦.
وفي الصعيد اإلقليمي ذاته 
ومن املنطلقات املبدئية املتصلة 
بااللتزام بقواعد حسن اجلوار 
والواردة في ميثاق األمم املتحدة، 
فإننا جندد الدعوة للجمهورية 
اإلســالمية اإليرانية إلى اتخاذ 
تدابير جادة لبناء الثقة للبدء في 
حوار مبني على احترام سيادة 
الدول وعدم التدخل في شؤونها 
الداخلية وتخفيف حدة التوتر 
في اخلليج واحلفاظ على سالمة 
وأمن وحرية املالحة البحرية من 

أي تهديدات.
السيد الرئيس،

الكويــت تقتــرب مــن  إن 
الســتني  االحتفــال بالذكــرى 

ووقــف إطــالق النــار إليجاد 
حل ســلمي لهــذه األزمة ذلك 
ألن جتــارب التاريخ املعاصر 
أثبتت بأن السالم وما يرتبط 
به من آليات الوساطة واحلوار 
كان ومازال هو اخليار األمثل 

للنزاعات مهما طال أمدها.
السيد الرئيس،

تشغل القضية الفلسطينية 
املكانة املركزية واحملورية في 
العربــي واإلســالمي  عاملينــا 
وسيظل التوتر وعدم االستقرار 

ومبادرة السالم العربية إلنهاء 
االحتــالل اإلســرائيلي وقيــام 
الفلســطينية املستقلة  الدولة 
الشــرقية  القدس  وعاصمتهــا 
علــى حدود ما قبــل الرابع من 

يونيو ١٩٦٧.
السيد الرئيس،

إن غياب اإلجماع الدولي من 
جهة وارتفاع وتيرة التدخالت 
اخلارجية من جهة أخرى سبب 
رئيســي فــي اســتمرار األزمة 
الســورية التــي دخلــت عامها 
الثاني عشــر ومتثل بذلك أحد 
أبشع صور املعاناة اإلنسانية، 
مجددين موقفنــا الثابت بعدم 
وجود حل عســكري لها وعلى 
أهمية العمل للتوصل إلى تسوية 
سياسية وفقا لقرارات مجلس 
األمن ذات الصلة السيما القرار 
٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥ مبا يحقق ويلبي 
تطلعــات وطموحات الشــعب 

السوري الشقيق.
وفي إطار األزمة في اليمن 
الشقيق جندد ترحيبنا باالتفاق 
على الهدنة بني األطراف اليمنية 

النضمامها لألمم املتحدة عايشت 
خاللهــا وتفاعلــت مــع العديد 
مــن التجارب واحملطــات التي 
شــهدها العالم والتــي كان من 
أبرزها جتربة الغزو والتحرير 
لبالدي والتي جاءت كقصة جناح 
لهذه املنظمة في التنفيذ الصارم 
لقرارات الشرعية الدولية وعلى 
رأســها مخرجات مجلس األمن 
واجلمعية العامة ذات الصلة، قد 
زادت إميانا بحتمية العمل الدولي 
املتعدد األطراف وأهمية تفعيله 
مبا يتوافق بتحقيق الطموحات 
والتطلعات في عالم يسوده األمن 
واالستقرار والرفاه ويكون خالله 
صوت الشــعوب هو البوصلة 

الرئيسية.
السيد الرئيس،

إن الكويت تعيش عرســها 
الدميوقراطي املتمثل باالنتخابات 
النيابية ملجلس األمة وبناء على 
توجيهــات ســامية وصريحة 
مــن القيــادة السياســية قامت 
احلكومــة بتوفيــر كل الســبل 
وتســخير اإلمكانــات وتوجيه 
كافــة املســؤولني فــي اجلهات 
الرســمية لتلمــس احتياجات 
املواطنني والسعي حلل املعوقات 
في إطار القانون ذلك إميانا بأن 
أي جهــد للتنميــة لن يكون له 
مــردود أو جــدوى مرتقبة في 
ظل عدم اإلشــراك واالســتماع 
لصوت املواطن وهذا يتماشــى 
مع تصورات رؤيتنا التنموية 
ذات األبعاد املتعددة خللق كويت 

جديدة في عام ٢٠٣٥.
السيد الرئيس،

تشهد منطقتنا العربية في 
شهر نوفمبر املقبل حدثا رياضيا 
عامليــا بــارزا متمثــال بتنظيم 
دولــة قطــر الشــقيقة لبطولة 
كأس العالــم لكرة القدم والذي 
يواكب ما تشــهده مــن نهضة 
اقتصادية وحضارية ويؤكد على 
قدرتها على استضافة مثل هذه 
البطــوالت الكبيرة متمنني لهم 
جناحا استثنائيا باعتبارها أول 
دولة عربية وإسالمية تستضيف 

هذه البطولة الدولية.
والسالم عليكم ورحمة اهللا 

وبركاته.

رئيس الوزراء أكد في كلمة الكويت أمام الدورة الـ ٧٧ للجمعية العامة لألمم املتحدة التمسك بالنظام الدولي املتعدد األطراف ومبادئ وأهداف ميثاق األمم املتحدة

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد والسفير جاسم البديوي والوفد الكويتي خالل متابعة كلمة الكويتممثل صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح يلقي الكلمة

السيد الرئيس،
إن املسار التاريخي ألعمال 
األمم املتحدة علــى مدار قرابة 
الزمــن  الثمانيــة عقــود مــن 
سيقودنا إلى التوصل إلى حقائق 
رئيسية مفادها أن هذه املنظمة 
قد تصدت ألحداث متغيرة من 
التحديــات اجلســام واألزمات 

املزمنة التي واجهها العالم.
ان تعــدد وتنــوع صنوف 
التحديات واملخاطر التي تواجهها 
البشرية بدءا من تفشي األوبئة 
القاتلة وانتشار أسلحة الدمار 
الشامل وتنامي ظاهرة اإلرهاب 
فضال عــن التهديدات املرتبطة 
الطبيعيــة وتغير  بالكــوارث 
املناخ والفقــر وارتفاع وتيرة 
احملاذير بانعدام األمن الغذائي، 
يتطلب تعاونا دوليا يبتعد عن 
احللول أحادية اجلانب ومن هنا 
كان لهــذه املنظمة الدور األبرز 
في التعاطــي مع كافة املخاطر 
الطارئة واملزمنة والتي جاءت 
عبر مبادرة األمني العام وعنوانها 
«خطتنا املشتركة» الداعم نحو 
حتقيق أهداف التنمية املستدامة 
وفق أسس أكثر شمولية تراعي 
معاجلة جملة العراقيل وتضع 
حلوال مبتكــرة قابلة للتطوير 
لرسم مســتقبل أكثر وضوحا 
مجددين في هذا الصدد متسك 
الكويت بالنظام الدولي املتعدد 

رئيس الوزراء هنأ رئيس 
غينيا بيساو بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح ببرقيــة تهنئة إلى الرئيس اجلنرال 
عمر سيســكو إمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو 

الصديقة مبناسبة العيد الوطني لبالده.

سيظل التوتر وعدم االستقرار سائدًا في منطقتنا ما لم ينل الشعب الفلسطيني األبّي كل حقوقه املشروعة
جندد ترحيبنا باالتفاق على الهدنة بني األطراف اليمنية مع تأكيدنا على أهمية تنفيذ بنودها كافة
تنظيم قطر لبطولة كأس العالم في نوفمبر املقبل يواكب ما تشهده من نهضة اقتصادية وحضارية

ضرورة حتقيق تسوية سياسية في سورية وفقًا للقرارات الدولية ومبا يحقق تطلعات الشعب السوريعلى إيران تخفيف حدة التوتر في اخلليج واحلفاظ على سالمة وأمن وحرية املالحة البحرية

وزير اخلارجية خالل لقائه نظيره اإليراني على هامش أعمال اجلمعية العامة بنيويورك

أصدر وزيــر التجــارة والصناعة ووزير 
الشؤون االجتماعية والتنمية املجتمعية فهد 
الشريعان قرارا بإشهار جمعية «أبواب اخلير» 

للعمل اخليري واإلنساني.
وتضمن القرار:

مادة ١: تشهر جمعية أبواب اخلير للعمل 
اخليري واإلنساني ملدة غير محدودة، وينشر 
ملخص نظامها األساسي في اجلريدة الرسمية.

مادة ٢: ُيعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 
نشــره في اجلريــدة الرســمية، وعلى جهات 
االختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به. وجاء في 
النظام األساسي للجمعية: قامت وزارة الشؤون 
االجتماعية بتسجيل جمعية أبواب اخلير للعمل 
اخليري واإلنساني ومقرها دولة الكويت ملدة 
غيــر محدودة، وذلك بهــدف إظهار دور دولة 
الكويت اإلنساني في رفع املعاناة عن الشعوب 
التــي تتعرض للمجاعات واألوبئة والكوارث 
الطبيعية ودعم املشاريع اإلنتاجية التنموية 
ومشــاريع الوقــف بعد أخــذ موافقة اجلهات 
املختصة وإنشاء املساجد واملراكز واملؤسسات 
االجتماعيــة والصحية خــارج دولة الكويت 
وإعداد البحوث والدراسات ونشرها وطباعة 
النشرات الشرعية في علوم املقاصد والوسائل 
بعد أخذ املوافقات الالزمة واســتقبال الزكاة 
والصدقات والكفارات وتوزيعها على احملتاجني 
وفق املصارف الشــرعية لها ورعاية األســر 
احملتاجة واملتعففة ورعاية احلاالت الصحية 
لذوي االحتياجات اخلاصة واألمراض املزمنة 
داخل الكويت وخارجها، على أن متارس هذه 
األهداف بعد موافقة وزارة الشؤون واجلهات 

املختصة. واملؤسسون هم:
٭ عبداهللا حزام فهيد العجمي

٭ أحمد حمد منديل الريش
٭ أحمد سليمان أحمد املطوع
٭ أحمد صالح عيسى الطاهر

٭ بدر صقر محمد العجمي
٭ حامد عبداهللا مرزوق نشر الرشيدي

٭ حبيب حفيظ علي الذهبي
٭ حسني محمد فهد العجمي
٭ خالد أيوب خضير العلي

٭ خالد عبداهللا حزام احلمدان
٭ خالد محيل إبراهيم العتيبي

٭ خالد منشر عيد العصيمي
٭ راشد سالم راشد سلطان العجمي

٭ زامل خالد زامل الزامل

٭ زيد جاسم محمد العيناتي
٭ سالم خالد محمد العجمي

٭ سعود عبدالعزيز عبداهللا اجلطيلي
٭ سلطان بدر محمد صرام

٭ شاهر صالح محمد العتيبي
٭ صالح عثمان محمد اخلميس

٭ طالل عمر ذعار العتيبي
٭ عايض محمد عايض العجمي
٭ عبداهللا سلمان أحمد السعيد

٭ عبدالرحمن حمد أحمد السعيد
٭ عبدالرحمن عثمان محمد اخلميس
٭ عبدالرحمن فهاد مشرع الرشيدي
٭ عبدالرحمن مهدي محمد العجمي

٭ عبداهللا حمد مطيع العجمي
٭ عبداهللا رائد محمد احلزميي

٭ عبداهللا فهاد مشرع الرشيدي
٭ عبداهللا مهدي محمد العجمي

٭ فهد محسن فهد السويد
٭ فهد محيل إبراهيم العتيبي

٭ ماجد محيل إبراهيم العتيبي
٭ محمد عثمان محمد اخلميس
٭ محمد محيل إبراهيم العتيبي

٭ محمد مهدي محمد العجمي
٭ محمد نواف محمد السالم

٭ مشاري صالح عيسى الطاهر
٭ منصور فارس منصور الغامن

٭ مهدي محمد ناصر العلي العجمي
٭ ناصر بادي جاسم الشمري
٭ وليد خالد بدران الدوسري

٭ يحيى فؤاد سيد عبدالرحمن الرفاعي
٭ يوسف ثابت محمد املاجد

٭ يوسف جاسم محمد العيناتي
٭ يونس اسحق سليمان الصالح

٭ محمد عبداهللا مطر العيدان
٭ محمد عمر ذعار العتيبي
٭ ناصر سعد فالح العجمي

٭ لقمان خالد مشاري احلماد
ويدير شــؤون اجلمعيــة مجلس إدارة 
مكون من ٧ أعضاء يتم اختيارهم مبعرفة 
اجلمعية العمومية ملدة سنتني قابلة للتجديد 
ملدد مماثلة، وتبدأ السنة املالية للجمعية 
فــي األول من يناير مــن كل عام، وتنتهي 
في آخر ديســمبر فيما عدا السنة األولى، 
فتبدأ من تاريخ شــهرها، وتنتهي في آخر 

ديسمبر من العام التالي.

إشهار جمعية «أبواب اخلير» للعمل 
اإلنساني.. وأسماء األعضاء املؤسسني

لرفع املعاناة عن الشعوب التي تتعرض للمجاعات واألوبئة والكوارث

إشهار اجلمعية الكويتية للغة العربية
أصدر وزير التجــارة والصناعة ووزير 
الشؤون االجتماعية والتنمية املجتمعية فهد 
الشــريعان قرارا بإشهار اجلمعية الكويتية 

للغة العربية. ونص القرار على:
مادة ١: تشــهر اجلمعيــة الكويتية للغة 

العربية ملدة غير محدودة، وينشــر ملخص 
نظامها األساسي في اجلريدة الرسمية.

مادة ٢: ُيعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 
نشــره في اجلريدة الرســمية، وعلى جهات 

االختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.


